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SOME CZ s.r.o., Všeradice 1, 267 26
Firma s mnohaletou tradicí
Nabízíme tyto služby:
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správa a údržba budov
elektromontážní práce
zámečnická výroba
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Dětem se líbili psi, auta i stříkající hadice
Hasiči, policie, záchranáři, koně
i psi. To vše bylo k vidění na Dni
s IZS, který se konal 18. června
v Dobřichovicích. Na louce
u pěší lávky se sešlo mnoho
zájemců, hlavně z řad dětí,
kteří měli možnost usednout
za volanty hasičských aut
nebo si zastřílet.
Den s IZS pořádali dobřichovičtí dobrovolní
hasiči, kteří akci pojali jako prezentaci všech
složek IZS. „Chceme lidem ukázat, jak všechny složky spolupracují a jakou máme techniku. Hlavně dětem se asi bude líbit ukázka
policistů na koních, kteří přijeli
z Prahy 1, a také cvičení policejní psi,“ řekl
před začátkem hlavní organizátor Martin
Jurkovec z SDH Dobřichovice.
A měl pravdu. Dva policisté na koních i policejní psi diváky velice zaujali. Strážci zákona předvedli, jak umí pes zadržet střílejícího pachatele
a jak speciálně vycvičený pes najde drogy.
„Učíme je hledat všechny drogy, ale rozhodně
je při tom nejedí,“ prozradil jeden z policejních

V Solvayových lomech oživly
historické stroje
V sobotu 11. června se v Solvayových lomech
setkali nadšenci pro stabilní motory, parní stroje, traktory a jejich modely. Své poklady přijela
ukázat padesátka vystavovatelů.
Na své si přišly celé rodiny, protože kdo se
zrovna nekochal, mohl se svézt vláčkem,
občerstvit se nebo si prohlédnout klasickou
expozici v lomech.
Vidět historické stroje v akci byl velkolepý zážitek pro oči i uši. Hluk se nesl do širokého okolí
a my dnes i přes jejich dávnou krásu můžeme
být rádi, že je současná technika tak tichá.
I když stroje dnes již prakticky neslouží, určitě
stojí za to obdivovat precizní práci a vynalézavost našich předků.
Pohled na oživlé „stařečky“ naplňoval návštěvníky nostalgií spojenou s téměř uměleckým
zážitkem. DOBNET TV byla u toho, a tak se
můžete zasnít nad dávnými časy v rubrice
(hej, vs)
VIDEA na www.idobnet.cz.

cvičitelů. Podle něj se psi musí cvičit celý život,
do akcí chodí až tak od dvou let, kdy jsou dost
vyspělí a sebevědomí, aby to zvládli. „Pak se
nebojí ani střelby. Při zásahu na pachatele psy
učíme jít primárně po rukou pachatele, případně po nohou. Při ostré akci se asi pachatel
musí bát, když na něj běží štěkající pes, navíc

když kousne, bolí to i přes oblečení,“ dodal
policista.
Děti si během dopoledne vyzkoušely, jak se střílí
z paintballové pistole, jak stříká hasičská hadice
i jaké je posezení za volanty všech aut. Nakonec
se mohly projet na segwayi a na malé čtyřkolce.
(lh)
VIDEO z akce na www.idobnet.cz.

DOBNET má prázdninovou
otevírací dobu

Řevnický úřad změnil
telefonní čísla

Informační kancelář společnosti DOBNET oznámila změnu otevírací doby na oba prázdninové
měsíce. Otevřeno bude mít v pondělí, ve středu
a v pátek od 8 do 12 hodin, v úterý a ve čtvrtek
od 13 do 17 hodin. Pokud zákazník zanechá
vzkaz na záznamníku mimo pracovní hodiny
kanceláře, pracovníci společnosti se mu ozvou
nejpozději následující pracovní den.

Ve čtvrtek 23. června došlo ke změně telefonních čísel Městského úřadu Řevnice. Nově
je možné kontaktovat jednotlivé pracovníky
na samostatných linkách. Seznam telefonních
čísel najdete na www.revnice.cz v rubrice
Městský úřad/Kontakty.

Trans Hospital Plus

V Řevnicích vlak srazil ženu
V pondělí 13. června odpoledne došlo na nádraží v Řevnicích k tragédii. Rychlík zde srazil
starší ženu, která přebíhala koleje. Zraněním
na místě podlehla.
Na řevnickém nádraží zasahovaly všechny
složky integrovaného záchranného systému,
včetně zdravotníků Trans Hospital Plus. Více
než sedmdesátiletou ženu ale již nedokázali
zachránit. Případ šetří policisté.

Vážná nehoda uzavřela
část cyklostezky
Od třetího červnového víkendu neprojedete cyklostezkou z Radotína do Černošic. Ulomená
větev stromu tu spadla na projíždějícího cyklistu, který byl s těžkým zraněním transportován
do nemocnice vrtulníkem.
Cyklostezka bude do odvolání uzavřená. Černošická radnice všechny důrazně žádá, aby zákaz
v zájmu vlastního bezpečí bezvýhradně dodržovali.
Současná objízdná trasa vede od náměstí Sv.
Petra a Pavla ulicemi Loučanská a K Lázním na tzv.
„betonku“ ústící na silnici do Černošic v místě, kde
Karlická ulice přechází v Radotínskou.
V jednání je varianta trasy od lávky pro pěší po lipeneckém břehu, na běžnou linii cyklostezky
by se cyklisté vraceli přes lávku v Černošicích.
Případné změny se dozvíte na webech obcí.

Pozor na nekvalifikované dělníky
Obecní úřad v Zadní Třebani upozornil na nekvalifikované stavební dělníky, kteří se pohybují v obci
a nabízejí výkopové práce za nestandardních podmínek s výběrem záloh. Pokud někdo zadává
podobnou zakázku, měl by si prověřit komu a za kolik. A to nejen ve zmiňované obci.

MČ Praha 16
www.idobnet.cz
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Uzávěrka soutěže Stavba roku se posouvá o dva týdny
Pořadatelé soutěže
Stavba roku
Středočeského kraje
2016 se rozhodli
prodloužit termín
přihlášek do soutěže
o dva týdny. Doložit
příslušnou dokumentaci
je nově možné
do 15. července.
Obce, organizace i běžní občané
tak mají stále šanci se zapojit
do třetího ročníku regionální
soutěže, kterou v minulosti vyhrála
například revitalizace městského
jádra ve Mšeně nebo rekonstrukce Niederleho pavilonu v Oblastní
nemocnici Kladno. Šlo o dosud
poslední ročník krajské soutěže,
který se konal v roce 2013. Zúčastnilo se ho 15 staveb.

„Byl bych rád, aby se zapojilo co
nejvíce projektů. Kdy jindy mohou
obce lépe prezentovat výsledky
stavebního úsilí ve prospěch svých
občanů. Je to šance pro všechny
stavebníky, dodavatele, projektanty, ale i vlastníky a uživatele, aby
se pochlubili stavbou, která byla
postavena nebo rekonstruována
z jejich iniciativy v období od začátku roku 2013 do termínu podání

Porta oslavila 50 let
Nejstarší festival v České republice Porta oslavil
o posledním červnovém víkendu 50. ročník.
Na pódiu Lesního divadla v Řevnicích se vystřídalo osmnáct soutěžících, z nichž odborná
porota vybrala vítěze, a také třicet hostů, kteří
v minulosti festival Porta vyhráli, mezi nimi třeba
Žalman a spol., Robert Křesťan, Kamelot nebo
Spirituál kvintet. Vystoupil také Vojta Kiďák
Tomáško, který je zachycen na titulní straně.
Sošku Porty si nakonec odnesla kapela
Rendez-fou, druhé místo za svůj výkon získala
skupina Michal Willie Sedláček a třetí skončil
Disneyband. Předávaly se i další ceny, například Cena Country radia nebo Cena Českého
rozhlasu. A došlo i na předání Zlatých Port
za přínos žánru (folk a country), které dostali
Jaroslav Samson Lenk, Nezmaři a Sandy
Nosek z ČRo Olomouc.
Lesní divadlo bylo po celé tři dny plné diváků –
ty neodradil ani sobotní večerní liják. Na oslavu
jubilejní Porty se každý den krájel dort, v pátek
se křtilo cédéčko Porta 50 a diváci se bavili.
Někteří zpívali u kytar až do ranních hodin.


Dáša Borovská

přihlášky, to je do 15. července
2016,“ popsal radní pro kulturu
a památkovou péči Zdeněk Štefek.
„Díky soutěži se odborníci i laici
seznámí s úrovní stavitelství a architektury v našem kraji. Podrobné
informace a podmínky soutěže jsou
uvedeny na www.stavbaroku.cz,“
doplnil radní Štefek. Na této adrese
najdou zájemci i kompletní databázi
staveb, složení poroty i seznam

všech vypisovatelů soutěže a partnerů včetně informací o předchozích ročnících.
Přihlášené stavby mohou být oceněny nominací a titulem Stavba
roku Středočeského kraje 2016
nebo Cenou hejtmana Středočeského kraje. Dále je připraveno
dalších deset zvláštních cen
garantovaných vypisovateli a partnery soutěže. Tituly a zvláštní ceny
vybere a navrhne odborná porota.
Může se také stát, že některá
kategorie nebude vyhodnocena,
protože se v soutěži nevyskytne
žádná adekvátní realizace. Ani veřejnost nepřijde zkrátka, svůj názor
mohou lidé vyjádřit v internetovém
hlasování a vybrat Cenu veřejnosti.
Připomeňme, že v celostátním
kole soutěže Stavba roku loni
uspěla nová budova dobřichovické základní školy, která se
v největší konkurenci v historii klání
probojovala mezi pět nejlepších.
Všechny stavby byly oceněny bez
ohledu na pořadí.

Radotínskou neckyádu vyhrálo Čapí hnízdo

MČ Praha 16

Zasmát se, odreagovat, pobavit sebe i ostatní,
a hlavně dojet do cíle. Takové bylo přání
posádky alegorického Čapího hnízda, které
v sobotu 18. června vyplulo s dalšími sedmi
plavidly na Berounku.
Městská část Praha 16 společně s Vodáckým
oddílem Radotín připravila další ročník ne zcela
typické akce plné recese i odvahy udělat si legraci sám ze sebe. „Náš vodácký oddíl pořádá
tuto akci osmým rokem a pokaždé je startovní
pole trochu jiné. Plavidel nemáme tolik, letos
jich bylo osm,“ uvedl Milan Bouzek, zástupce
starosty a bývalý vodácký předseda.

Kromě Čapího hnízda a za maskou ukrytého
vicepremiéra Babiše, který vyhrál nejenom časovku na Berounce, ale i cenu veřejnosti, dorazil
do Říčních lázní ještě koráb Long Board (inspirovaný Havají), Robinson Crusoe se svým Pátkem,
Poseidon, Lakrosové hřiště místního týmu LCC,
Záchranná vana radotínského starosty Karla
Hanzlíka, Star Wars a Tour de Berounka.
Sobotní divadlo na hladině si nenechalo ujít
několik stovek diváků nejen na startu v Říčních
lázních, ale ani v cíli pod radotínskou lávkou.
Příjemné odpoledne završily kapely Nolem
a Timudej.

Rekonstrukce D5 vstoupila do druhé poloviny
Společně s pokládkou nových povrchů budou
do 24. července mezi kilometrem 19 a 19,5
(cca 500 m před a za lávkou přes dálnici u Velkého sídliště) ve směru na Plzeň vyměněny
stávající protihlukové panely za nové, moderní,
účinnější a zvukově pohltivé.
Stále je proto nutné počítat s možným zdržením
na trase a v přilehlé lokalitě se zvýšenou hlukovou zátěží. Město Beroun požádá Ředitelství
silnic a dálnic o nové protihlukové stěny i do části
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ve směru na Prahu, které by odhlučnily Zavadilku a Jarov. Při renovaci povrchů D5 byl podle
informací SSÚD stávající asfalt vyměněn za nový,
parametrově nejtišší klasický asfalt. Souběžně
s výměnou povrchů byla nahrazena i svodidla.
Poslední etapou rekonstrukce bude nájezd
na Prahu u exitu 18 (Beroun centrum), který
bude uzavřen od 25. do 31. července. „Oprava
povrchů ve směru na Prahu proběhne v příštím
roce,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.

DOBNETZPRÁVY

•

Lety

KRÁTCE
SVOZ ODPADU

Od 1. 7. 2016 budou
separovaný odpad z obce
Lety svážet Technické služby
města Hostivice. Svoz papíru a plastů proběhne vždy
v pondělí a v pátek. Směsný
odpad bude nadále svážet
společnost AVE. Svozovým
dnem zůstane pátek. Pytlový
svoz bude upraven tak, že
na některých místech budou
přistaveny černé 1 100litrové kontejnery, jinde zůstane
zachován jako doposud.

UZAVŘENÍ OÚ LETY

Dne 4. 7. 2016 a dále
27. 7. – 8. 8. 2016 bude
Obecní úřad Lety z důvodu
čerpání řádné dovolené uzavřen pro veřejnost.
Děkujeme za pochopení.

REKONSTRUKCE
„UMĚLKY“

V průběhu měsíce července
dojde k rekonstrukci hřiště
s umělým povrchem. Z tohoto
důvodu bude hřiště po dobu
stavebních úprav pro veřejnost
uzavřeno. Konkrétně se bude
vyměňovat povrch v celé ploše,
opraví se hrazení a odstraní
nevyhovující hlučné kovové
síťování – bude nahrazeno sítí
klasickou. Dále dojde mezi hřištěm a ulicí Na Víru k obnově
stupňovitého sezení – nebezpečné betonové schody budou
obloženy dřevem. Na rekonstrukci hřiště významně přispěl
Středočeský kraj z Fondu
rozvoje obcí a měst.

PŘESTAVBA
SBĚRNÝCH MÍST
NA SEPAROVANÝ
ODPAD

Koncem července začne obec
i s přestavbou čtyř největších
hnízd s nádobami na separovaný odpad – Na Návsi,
v ulici Řevnická, Na Skalkách
a Ke Hvězdárně. Nádoby
barevných kontejnerů budou
nahrazeny zapuštěnými
kontejnery obloženými dřevem
a s tlumeným vhozem, což přivítají sousedé těchto míst zejména u skleněných odpadů.
Každé místo bude obsahovat
po jedné nádobě se spodním
výsypem na plasty, papír,
sklo, nápojové kartony a kovy.
Vrchní vhoz je dostatečně
velký na pohodlné vhazování
odpadu. Přestane také vybírání kontejnerů bezdomovci.

21. května proběhlo v sálu U Kafků jarní vítání občánků, na které bylo zváno 13 nejmladších dětí v obci Lety. Kulturní
Jiří Tesař
program připravily děti z MŠ, o hudební dobrovod se postarala flétnistka Iva Lokajíčková.

Vítání občánků, svatby a jubilea
Dnem 1. července 2016 nabývá účinnosti novela
zákona o obcích č. 106/2016 Sb. Ta kromě jiného
zavádí zcela nové ustanovení § 36a, podle něhož
může obec ocenit významné životní události
svých občanů (např. pro blahopřání k životním
jubileím, k narozením, svatbám apod.).
Na základě takto formulovaného
(výslovného) oprávnění budou
obce oprávněny pro tyto účely
čerpat příslušné údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu stanoveném
§ 149a zákona o obcích (nově
bylo rozšířeno i o údaje vztahující
se ke svatbě či ke vzniku registrovaného partnerství). Do bu-

doucna již proto nebude nutný
souhlas „oceňovaných“ osob
s takovou aktivitou obce (např.
v podobě výzev k přihlášení se
pro účely blahopřání k životnímu
jubileu). Na druhou stranu je
ustanovení § 36a pojímáno jen
jako oprávnění obce, a nikoli
jako její povinnost. Nezavádí tedy
povinnost životní jubilea ocenit, stejně jako neruší možnost

obce postupovat dosavadním
způsobem, tedy např. vítat jen
ty „nové občánky“, jejichž rodiče
mají o takovou společenskou
akci sami zájem.
Obec Lety i nadále bude pokračovat v gratulacích svým občanům
slavícím významná výročí narození
nad 70 let vždy po pěti letech
a nad 90 let každý rok.
Také jsem velmi ráda, že jsme
v roce 2010 oživili tradici vítání
občánků. Každoročně přivítáme
přes dvacet dětí.
V obci se rovněž konají svatební
obřady. Naposledy byli oddáni
manželé Alena a Tomáš Wehlovi
u kapličky na návsi 24. 6. 2016.
Ještě jednou jim přeji mnoho štěstí
! B. Tesařová
a lásky!

Výzva k ořezu větví
Na mnoha místech obce zasahují větve
stromů, které rostou v blízkosti komunikací,
do průjezdného profilu komunikace,
znemožňují výhled řidičům a zejména pak
zakrývají dopravní zrcadla a značení.
Kvůli bezpečnosti žádáme majitele
zahrad o odstranění větví stromů
a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do komunikací
nebo zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení
v obci a bránících bezpečnému
a plynulému průjezdu vozidel.

O odstranění žádáme ve smyslu
§ 1016 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a § 7
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění,
a to nejpozději do 31. 7. 2016.
V případě, že majitelé na výzvu
nezareagují, bude po 31. 7.

2016 ořez proveden v potřebném a nezbytně nutném rozsahu
pracovníky obce Lety, a to pouze
z místní komunikace, bez vstupu
na soukromé pozemky, podle
zásad bezpečnosti a průjezdnosti
komunikací, ne však v plném
rozsahu podle pravidel sadovnického řezu.
www.idobnet.cz
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Kam v létě? Na pivo!
aneb Cesta po malých pivovarech v okolí
Bez přehánění můžeme říct,
že my Češi jsme národem
pivařů. Pivo ve velkém
vyrábíme, vyvážíme i pijeme.
Není tedy divu, že v republice
existuje více než tři sta
malých pivovarů – a každým
rokem přibývají další. Vydali
jsme se po jejich stopách
v našem regionu.

M

alý pivovar (nebo též minipivovar)
může vyrobit maximálně 10 tisíc hektolitrů piva ročně. V Česku je takových
provozů celkem 313 a ve Středočeském kraji
42. Jen v našem nejbližším okolí jsou malé
pivovary čtyři a dalších šest je od nás vzdálených do 40 kilometrů. Většina z nich provozuje svou vlastní restauraci, v níž nabízí nejen
obvyklý druh piva, ale také své speciály, nebo
dodává pivo do spřátelených hospod. Některé
minipivovary jsou členy Českomoravského
svazu pivovarů.

Archiv MMX

Bobr Zadní Třebaň 
Nachází se ve sklepních prostorách bývalého
mlýna v Zadní Třebani a jeho zakladateli jsou
dva kamarádi ze střední školy. Ročně tu uvaří
asi 500 hektolitrů piva, a to vždy světlý a polotmavý ležák, příležitostně pak Pale Ale, IPA či
Stout. Pivo je k dostání v nedaleké hospůdce
U Mlýna, přímo v pivovaru nebo v některých
pražských pivnicích.
A proč zrovna Bobr? „Název vznikl spontánně.
Chtěli jsme, aby pivovar nesl jméno zvířete,
které má blízko k vodě. Mělo to být dvojslabičné, dostatečně úderně znějící slovo. Zároveň
jedinečné. Po několikaměsíčních dohadech
a přemítání zvítězil Bobr,“ vysvětluje majitel
Martin Kudláček.

Kde tedy v našem okolí můžete ochutnat
„domácí“ pivo? Vaří ho Bobr Zadní Třebaň,
MMX Lety, Zámecký pivovar Všerad, Berounský medvěd, Pivovar Hostomice, Vilém Jince,
Pivovarský dvůr Chýně, Olivův pivovar Dolní
Břežany, Matuška Broumy a Pivovar Třebonice.
Všechny můžeme doporučit.

Berounský medvěd 
Rodinný pivovar založili manželé Mayerovi v roce 1998, tradice piva v Berouně je
ale mnohem starší. K dostání je tu několik druhů oblíbeného nápoje různé síly,
od světlé osmičky zvané Cyklopivo přes
polotmavou jedenáctku Medové, třináctku
Medvěd a polotmavou čtrnáctku Klepáček
až po speciální tmavé pivo Grizzly, které má
18 stupňů. Pivovar má restauraci, kde se
dá příjemně posedět, navíc pořádá exkurze,
během nichž se sládkem navštívíte pivovarské prostory.
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Produkce piva v ČR
Výstav piva v ČR (tisíc hl)
Export (tisíc hl)
Import (tisíc hl)
Výstav piva pro domácí trh včetně
nealkoholického piva (tisíc hl)
Spotřeba piva na hlavu (litry)

2015
2014
20 076 19 648
4 139 3 652
312
291
16 249 16 287
143

144

Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven
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Kdo nepil, teskný byl,
když se napil pivenka,
zčervenal jak dívenka.

Lépe se nám bude žíti,
když víc piva budem píti.


Pivovar Hostomice pod Brdy 

Pivovarský dvůr Chýně 

Sládek Štěpán Kříž toužil po vlastním pivovaru
a vhodný objekt našel v Hostomicích. Pivo se
tu vařilo už v 15. století. V současné době je
na čepu Fabián, a to desítka, dvanáctka a čtrnáctka, ochutnat ho můžete hned v Nalévárně
v pivovaru nebo třeba v Hostími, ve Zdicích
a v Dobřichovicích.

Vznikl nedlouho po revoluci v roce
1992. Kromě tradičních piv nabízí
pšeničné, které je opravdu výborné.
Při posezení v restauraci můžete vidět
i pivovarské měděné sudy.

Zámecký pivovar Všerad 
Výrobu zahájil před třemi lety v Zámeckém
dvoře ve Všeradicích a dnes má kapacitu
500 hektolitrů ročně. Tento pivovar s restaurací nedávno získal certifikát Czech Specials
a na Berounsku je zatím jediný s tímto oceněním. Svůj zlatavý nápoj rozváží speciálním
pivobusem neboli autem zvaným „vlnitý plech“.
Tato pojízdná prodejna jezdí na různé slavnosti
a festivaly. Pivo můžete ochutnat přímo v zámeckém hostinci U Paní Magdalény.

Vilém Jince 
Během čtyř let od založení si tento rodinný
pivovar získal mnoho příznivců, jeho pivo můžeme ochutnat kromě samotných Jinců také
v Řevnicích, Černošicích, Berouně a v mnoha
restauracích v Praze. Vilém nabízí několik
druhů piva, samozřejmě světlé i tmavé, dále
Šemík Ale, Kouřový ležák nebo Čtrnáctku IPA.
Má také pojízdný pivní bar.

Vaše podlomené zdraví
pivo upevní a spraví.

Olivův pivovar
Dolní Břežany 

Pivo je nápoj
nad všechny nápoje.

Desítka, ležák Laser Beer, polotmavý
Kníže Václav, IPA, Ale York, pšeničné
pivo Gari nebo Stout Theodor, to vše
najdete v Olivově pivovaru. V objektu
je kromě něj také restaurace, penzion
a pivní lázně.

Matuška Broumy 
V malé obci Broumy na Křivoklátsku vznikl
rodinný pivovar v roce 2009. Otec i syn
sládkové vaří až deset druhů piva, které
získaly mnoho ocenění.

Zdraví, svěžest, sílu,
vše najdete v pivu.
Více pivečka,
více zdravíčka.

Pivovar Třebonice 
Staňkův rukodělný pivovárek zatím eviduje
28 originálních piv všech stupňů, barev i druhů.
A mají originální názvy, např. Písečná zmije,
Skrblík, Stehlíček, Sherlock nebo Kilt.

(Kniha a film Postřižiny)

inzerce

Hledáme do svého týmu

TECHNIKA

Hlavní náplní práce je instalace internetových připojení u zákazníků, servis těchto přípojek a návrhy a realizace infrastruktury (WiFi routery, switche, nastavení PC a dalších
zařízení). Dále výstavba a servis přístupových bodů DOBNET. Požadujeme kultivované vystupování a komunikativnost vzhledem ke každodennímu styku se zákazníky.
Práce na HPP v regionu působnosti DOBNET, z.s.
Požadované dovednosti: • základní znalosti PC sítě (nastavení a změna IP adresy, určení rozsahu sítě, orientace v terminologii) • ŘP skupiny B
• základní znalosti různých OS (Windows, OSX, Android…) pro nastavení zákaznických zařízení
• manuální zručnost (práce ve výškách, tahání kabeláže, montování stožárů a konzolí…)
s instalací
Výhodou je vyhláška 50 a případná praxe
ických sítí.
metal
a
ých
optick
a
ek
a správou WiFi přípoj
Životopisy prosím zasílejte e-mailem, případně doručte do kanceláře.
kancelar@dobnet.cz

Palackého 27, Dobřichovice

277 001 111

www.idobnet.cz
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Pivo se vařilo už před tisíci lety
Pivo není žádný novodobý výmysl, v Čechách se
vařilo už před tisíci lety. U nás sice není nejstarší
fungující pivovar na světě (tím je irský Guiness),
ale česká tradice vaření piva je dlouhá.
Nejstarší český pivovar je doložen
už v roce 993, a to v Břevnovském
klášteře. Pak tu máme nejstarší doklad o pěstování chmele na našem
území, kterým je Nadační listina
knížete Břetislava I., vydaná někdy

v letech 1034 až 1055, i když chmel
u nás rostl už víc než sto let předtím. Český chmel byl tehdy velmi
ceněný – ostatně to je dodnes.
Nejranější zmínkou o vaření piva
v Čechách v historických doku-

mentech je zápis v Nadační listině
Vyšehradské kapituly prvního
českého krále Vratislava II. asi
z roku 1088. A prvním pivovarem
v Čechách se mohou pochlubit
Cerhenice, už v roce 1118.
Nejvíc pivovarů bylo v našich
zemích v 16. století, během něj
vzniklo kolem třiceti nových, tehdy
to ovšem nebyly klasické pivovary
jako dnes, ale pivo se vařilo ve várečných domech.
Důležitým mezníkem v českém pivo-

varnictví bylo založení Měšťanského
pivovaru v Plzni v roce 1842. Začal
vyrábět výhradně spodně kvašená
piva, předchůdce dnešního světlého
ležáku. Premiérovou várku ležáku
uvařil sládek Josef Groll z Bavorska 5. října 1842. Češi si ho oblíbili
a brzy získal slávu i v cizině. Úspěch
plzeňského pivovaru pak inspiroval
další podnikatele, kteří začali zakládat velké akciové společnosti.
Zdroj: Český svaz
pivovarů a sladoven

Pivo plzeňského typu je vrchol
pivovarského umění
Malých pivovarů je v našem okolí několik,
přesto je letovský MMX díky jedné věci
výjimečný. Spolu s hotelem a velkou restaurací
vyrostl na zelené louce, kde žádná budova ani
pivovar nikdy nebyly.
Pivovar MMX funguje od roku
2010, od nějž je odvozen i jeho
název – římskými číslicemi je to
MMX. Zeptali jsme se majitele
Roberta Chládka, jaké nyní vaří
pivo a co je nového.

Co běžně nabízíte?
V nabídce máme vždy dvě spodně kvašená piva plzeňského typu
(výčepní a ležák) a k tomu dva
speciály. Stále tedy nabízíme čtyři
druhy piva.

Oslavili jste pět let od založení
pivovaru. Co podstatného se
od té doby změnilo?
Od otevření v prosinci 2010
se v pivovaru nic podstatného
nezměnilo, stále vaříme pivo té
nejvyšší kvality.

MMX má vždy i nějaké speciály. Dá se říct, co mají zákazníci
raději?
Vzhledem k české tradici, v níž
dominuje pivo plzeňského
typu, které považuji za vrchol
pivovarského umění, je o toto
pivo největší zájem. Samozřejmě lidé rádi zkoušejí nová piva,
což se odráží v neutuchajícím
zájmu o různé speciály. Řekněme, že pro dodržení pitného
režimu se hodí piva plzeňského

Jaká je vaše roční produkce?
V současné době je produkce
piva zhruba na jedné třetině kapacity pivovaru, což je asi 200 tisíc
piv ročně.

typu a jako chuťová vložka pivní
speciály.
Kde kromě vaší restaurace
můžeme vaše pivo ochutnat?
V současné době lze naše pivo
najít v pípách restaurace Gurmánia na Smíchově, Hamburk
v Komořanech, Panský dvůr
v Řitce či u Karla IV. na Karlštejně.
Nepravidelně lze naše pivo okusit
v dalších asi dvaceti restauracích.
Právě finišují dokončovací práce

v restauraci Na Sádce v Praze 4,
kde by mělo být zastoupeno celé
portfolio našeho pivovaru.
Máte nějaké zajímavé plány
do budoucna?
Letos jsme uvařili pivní speciál k pětistému výročí zákona
o čistotě piva (Reinheitsgebot)
a k sedmistému výročí narození
císaře Karla IV. Různými speciály
bychom chtěli obohacovat náš
pivní trh i nadále.

Archiv MMX
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Lidé si užili na pivním festivalu

Pivo je pro lidi velké lákadlo. To
samozřejmě vědí organizátoři
veřejných akcí, a tak se po celé
republice konají nejrůznější
pivní festivaly. Na konci května
dorazil pivní festival i do Řevnic.
Návštěvníci mohli ochutnat
zlatavý mok z více než desítky
malých pivovarů z okolí i větší
dálky. A nebýt deště, celá akce
by neměla chybu.
Ve dvoře na náměstí vedle Malé Moravy se už
od zahájení scházely davy lidí, chvílemi skoro
nebylo kudy projít. Ve stáncích i na čepu uvnitř
vinárny se čepovalo na čtyřicet druhů piva ze
středních Čech, Strakonic, z Prahy nebo až
z Jeseníku. K tomu lidé mohli ochutnat steaky
a klobásy nebo si poslechnout muziku. Zkrátka
se bavili a vůbec nevadilo, že museli pít pivo
z kelímků a že hodně pěnilo.
Jediné, co celou akci narušilo, byl vydatný liják,
který se naštěstí přihnal až pozdě odpoledne.
Lidé se schovávali, kam mohli, a hodně jich
úplně promočených odešlo domů.
To ale nic nemění na faktu, že pivní festival byl
dobrý nápad. „Přivedli mě na něj kamarádi,
protože mají pivo stejně rádi jako já,” řekl pořadatel festivalu František Kotršal. „Děkujeme
všem, kteří přišli a vydrželi i přes dočasnou,
i když poměrně výraznou nepřízeň počasí.
Všichni jsme odcházeli s velmi hřejivým pocitem a samozřejmě se moc těšíme příští rok
na viděnou!“ dodal Kotršal.

Vladislav Skala

Věděli jste o pivu?
• Je jasné, že v naší republice pijeme hodně
piva, ale věděli jste, že ho spotřebujeme
nejvíc na světě? Každý občan naší republiky
vypil v roce 2014 celkem 144 litrů piva,
druzí Němci 107 litrů a Rakušané 106 litrů.
V loňském roce jsme pak vypili o litr méně,
tedy 143 litrů za rok – to je skoro tři sta piv!
• V roce 2015 měla navíc Česká republika
na světě nejvíc pivovarů v přepočtu na jednoho obyvatele země.
• Pivo se skládá z vody, chmele, ze sladu
a z kvasinek. V roce 1516 vznikl v Bavorsku zákon zvaný Reinheitsgebot, který
nařizoval, že k výrobě piva se smí použít
jedině voda, ječmen a chmel. Kvasinky
se do zákona přidaly až po jejich objevení
v roce 1800.
• Pivní lázně asi každý zná přinejmenším
z doslechu, a je to zajímavý zážitek. V kádích
se ovšem nekoupe v opravdovém pivu, ale
ve vodní lázni, která má kolem 37 stupňů
a jsou v ní živé kultury pivovarských kvasnic
a bylinky, dojem piva pak dotváří bílá pěna
na hladině i charakteristická vůně. To vše má

blahodárný vliv na pokožku a její nemoci,
na bolesti kloubů a svalů i na stres. Pivní
lázeň je prostě výborná relaxace.
• Pivo samotné je navíc skvělé sedativum.
Obsahuje totiž chmel, který má léčivé
účinky – uklidňuje nervy a zmírňuje napětí.
I proto pomáhá proti depresím a úzkosti.
• Pivo je vděčné téma pro písničky i filmy,
z těch nejznámějších jmenujme například
Hospodu od Jaroslava Uhlíře, Jarošovský
pivovar od Argemy, Žízeň od kapely Kabát
nebo Dáme pivo od Aika Murczechy.
Především o pivo jde třeba ve filmech
Postřižiny, Divoké pivo nebo Velká sázka
o malé pivo.
• A znáte také česká přísloví o pivu? Co
třeba: Pivo hřeje, ale nešatí. Pivo mladé
čep vyráží. Dobré pivo můžeš poznat už
po jednom loku, lepší ale je být si zcela jist.
• Na závěr dva klasické citáty z knih: Lepší
teplé pivo než studená Němka. (Jára Cimrman) Pijme pivo, dokud žijem, po smrti se
nenapijem! (Švejk)
Téma připravila Lucie Hochmalová

inzerce

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně
od 11:00 do 23:00 a dle dohody.

RODINNÝ PIVOVAR
Tyršova 135, 266 01 Beroun
tel.: 311 625 239
mobil: 602 388 305, 728 325 809

www.berounskymedved.com

Od 11:00 do 18:00
je restaurace nekuřácká.
ADRESA
Pivovarský dvůr Chýně
Hlavní 525, 253 01 Chýně
KONTAKTY
Telefon (+420) 724 878 700 (rezervace)

www.pivovarskydvur.cz

www.idobnet.cz
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Vladimíra Hejmová: Je důležité
naučit se vnímat své tělo
V květnu letošního roku ukončila své působení na pozici předsedkyně
Náruče. Ráda by totiž ve svém životě uvítala víc klidu. V současné době
také upozaďuje činnost praktické lékařky a víc se věnuje alternativní
složce své práce. Přestože sama říká, že reálně jde do důchodu,
stále svou energii věnuje pomoci druhým. Nyní i jako garant projektu
prádelny Zelený ostrov. Vladimíra Hejmová je žena, z níž čiší klid.

Byla jsem u vás s dcerou
na nastřelování náušnic.
Fascinovalo mě, že dokážete
ty body změřit přístroji. Jak to
funguje?
V místě akupunkturního bodu je
nižší elektrický odpor, takže se
dají měřit. A zajímavé je, že práce
s body na uchu nevznikla v Číně,
ale ve Francii. Dr. Nogier se ptal
svých pacientů, proč mají puchýřky
na uchu. Chodili od místního kováře, který přišel na to, že když určité
body na uchu popálí, zbaví je bolesti. A tak vznikla aurikuloterapie.
Jak vůbec vnímáte propojení
klasické a alternativní medicíny?
Akutní medicína šla hodně
dopředu a je důležitá, jsou stavy
a nemoci, které se jinak léčit nedají. Ale připadá mi, že u spousty
nemocí se jen potlačují příznaky,
léčí se důsledek, ne příčina.
Uvědomit by si to měli i rodiče.
Není jednoduché to přijmout, ale
na pozdější nemoci má vliv i průběh těhotenství, porodu a celkový
přístup k dítěti. Někdy si říkám, že
léčit by se měli v první řadě rodiče.

Lékaři tedy s lidmi málo mluví?
Někdy to tak může být. Často pro
úspěšnou léčbu stačí s daným
člověkem v klidu hovořit.

Jaké to jsou?
Lékem číslo jedna je určitě to, co
jíme, a lékem číslo dva to, jak se
hýbeme. Třetím je možnost mluvit
s někým, komu můžeme důvěřovat. A pak je důležité poslouchat
signály svého těla a včas ubrat
a naučit se relaxovat.

Například já vím, že když mě bolí
kloub na prostředníčku, tak mě
začne za dva dny bolet koleno.
Preventivně začnu se speciálními
cviky a snažím se tomu předejít.
Ty signály jsou ale různé. Třeba
začnete hůř spát, nemáte chuť
k jídlu atd.

Myslíte to tak, že když s lidmi
mluvíte, přijdete na příčinu
problému?
Nemusím s nimi mluvit jen já.
Někdy stačí, když máme někoho
blízkého, s kým mluvíme o tom,
co se nám právě děje. Ale takových základních léků, které může
využívat každý, je víc.

Je v současné době možné
v té rychlosti kolem nás vnímat
svoje tělo, zpomalit?
Doba je taková, že musíme být
v práci výkonní. Není to jednoduché, ale je to důležité. Podstatné
je vnímat tělo, které nám určitou
bolestí nebo výchylkou od normálu říká, že se něco bude dít.

Jak jste se vůbec dostala k alternativní medicíně?
Před rokem 1989 měli oficiální přístup k akupunktuře jen anesteziologové. Manžel studoval čínštinu
a mě ta východní medicína lákala.
Po roce 1989 už jsem začala
studovat. Nejprve akupunkturu
a potom homeopatii. V roce 1993
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Byl o ně zájem?
Lidé se tehdy otevřeli a zajímalo je
to, takže ano, byl. A byli překvapení, že to funguje, když si vyléčili například dlouhodobou bolest hlavy.
Co z těch metod je vám bližší?
Obě se propojují. Díky akupunktuře například mohu na základě
měření přístroji vidět úspěch léčby
homeopatické.

Existují lidé, kteří tolik nevěří
klasické medicíně. Myslíte
si, že vám spojení klasické
medicíny a alternativy pomáhá k tomu, aby ta alternativní
získala větší váhu?
Je to možné, ale musím říci, že
po letech praxe vím, že nemá
smysl někomu něco vnucovat.
S lidmi, kteří ke mně přijdou,
hovořím o možnostech léčby,
a hlavně o tom, jak je důležité naučit se vnímat své tělo. Uvědomit
si nemoc v širších souvislostech,
nejenom z pohledu biologického.
Důležité jsou i vlivy psychické
a sociální. Začít se léčit dřív, než
propukne závažná nemoc. V rozhovoru někdy dospěji s pacienty
k tomu, že si pak i ti konzervativnější zvolí alternativní léčbu.
Jak to? Přesvědčujete je tedy
nějak?
To určitě ne. Ale hovořím s nimi.
Lékař by měl léčit především
sám sebou. Když se například
pětkrát bude opakovat angína,
je jasné, že jde o signál v těle,
který nám má něco říci. Pak je
určitě vhodnější nevolit antibiotika, ale celkovou léčbu. Ono je to
vše vidět i na přístupu k životu.
Jinak budou stonat pacienti, kteří
vážně onemocní, ale mají vůli se
co nejdřív zařadit do normálního
života. Ti, kdo mají oporu v rodině,
se uzdravují daleko rychleji než
ti, které kromě nemoci trápí ještě
něco jiného. Nemoc se pak vleče.

jsem si otevřela praxi v Řevnicích,
kde jsem tyhle metody nabízela.

Žijeme v době, která vyžaduje
nasazení, rychlost. Jakým způsobem to můžeme změnit?
Lidé by například neměli dělat
práci, která je nebaví. Chápu, že
je to těžké, ale člověk by se neměl
k ničemu příliš nutit. Stejné je
to s pohybem. Nemusíme hned
nějak zásadně sportovat, nutit se
do pohybu, stačí nesedět a začít
třeba protahováním nebo rychlejší
chůzí. Naši předkové to neměli
zapotřebí, ti měli pohybu dostatek.
Vaším posláním je pomáhat
druhým, a to nejen jako lékařka. Jak jste se vůbec dostala
k aktivitám Domečku a jim
podobným?

DOBNETROZHOVOR

Začalo to tím, že když se otevřely
hranice a začala jsem víc cestovat, viděla jsem, že v zahraničí je
o seniory a handicapované lidi
lépe postaráno. Přemýšlela jsem,
jak zařídit mým i manželovým
rodičům důstojné stáří. Z touhy
vybudovat projekt pro seniory se
nakonec vyvinul stacionář Náruč
a pak Modrý domeček. Ani pro
postižené tady tehdy nic nebylo.

KDO JE

Vladimíra Hejmová
Narodila se 17. října 1955
v Praze.
Fakultu všeobecného
lékařství UK absolvovala
v roce 1981.
V roce 1993 otevřela
v Řevnicích soukromou praxi
praktického lékaře.
Od roku 2000 aktivně
pomáhá lidem se zdravotním
postižením začlenit se
do běžného života.
Je vdaná, jejím manželem je
hudebník a publicista Ondřej
Hejma, mají syna a dceru.

Z Náruče odcházíte úplně?
To ne, jsou tam schopní lidé a já
jim po 16 letech předávám štafetu. Součástí Náruče budu stále,
ale už jen jako členka představenstva. Teď chci množství aktivit
zmenšit.

Tady si teprve uvědomuji, o jak
těžké postižení jde, takže jsem
ráda, že jim můžeme pomoci.
Máme tu pracovníky, kteří mají
velmi těžké osudy, a mohu říci, že
díky zaměstnání v prádelně vše
snášejí lépe. Nebudu ani přehánět
v tom, že se kvalita jejich života
velmi zlepšila.

Co vás k tomu vede?
Reálně jsem v důchodu (smích)
a chci si užívat víc klidu, mít čas
jít do kina nebo být doma. Lidé
by se měli snažit vypouštět věci,
říct si například: „Tak tam opravdu
nepůjdu.“ Vždyť nemusím.
Jste s manželem oba aktivní.
Daří se vám to?
Teď už se občas stane, že se
potkáme dopoledne doma. Já se
to musím ještě učit, manžel umí
odmítat daleko lépe.
V současné době se také věnujete prádelně Zelený ostrov.
Jak jste se k projektu dostala?
Opět přes myšlenku budovat
zázemí pro seniory. Šlo již o třetí
pokus. Před dvěma lety vznikal
v Dobřichovicích nový bytový
komplex takzvaného cohousingového typu (vícegenerační bydlení),
jehož součástí jsou i byty pro
seniory. Měl to být takový Zelený
ostrov, kde byla i prádelna. Na-

konec se plán trochu změnil, ale
v prádelně již byli zaměstnáni lidé
se sluchovým postižením, a tak
vznikl další sociální podnik, který
má šikovnou manažerku a nabízí
služby i v okolí.
Proč jste zvolila právě
zaměstnávání lidí se
sluchovým postižením?
Lidé s poruchami sluchu těžko
nacházejí uplatnění na trhu práce
a mají omezený výběr profesí.
Práce v prádelně je pro ně jednou
z možností a zároveň dochází
k jejich přirozenému začleňování
do společnosti.

To je určitě hodně motivující.
Co nyní vy v Zeleném ostrově
řešíte?
Já jsem Zelený ostrov zakládala
a teď se snažím pomáhat, aby se
dál rozvíjel. Aktuálně je pro nás
důležité sehnat peníze na klimatizaci. Přestěhovali jsme se
do nových prostor, kde je oproti
původním hrozné horko, takže to
je nyní naše priorita.
Mohou vám s tím lidé nějak
pomoci?
Ano, ještě zhruba do půlky
července běží kampaň na Hithitu, kde na klimatizaci vybíráme
peníze. Budeme rádi, když nám
lidé přispějí a vyberou si některou
z našich nabízených odměn, jako
je například slevová karta nebo
kurz žehlení, vše je na www.hithit.
cz/zelenyostrov.
! Lucie Hejbalová
Kateřina Sýkorová Seifertová

inzerce

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

OBERMAN
ALARMS

elektronická
zabezpečovací zařízení
kamerové systémy
Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571

info@oberman.eu
pavel.oberman@seznam.cz

www.oberman.cz

KOMINÍK
KAMNÁŘ
REVIZE
PRODEJ
OPRAVY
MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT
www.kominik-kamnar.cz

PŘIJMEME PRODAVAČKU
PRO PRODEJNU POTRAVIN
VE VŠENORECH

Požadujeme zkušenost s prodejem,
příjemné vystupování, bezúhonnost
a samostatnost. Praxe i jako
servírka nebo kuchařka výhodou.
NA HL. ČI VEDLEJŠÍ PRAC. POMĚR
ČI BRIGÁDU, VČ. SOBOT A NEDĚLÍ.
ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ NUTNOSTÍ
NÁSTUP: CO NEJDŘÍVE
Prodejna 5 min. chůze
od nádraží Všenory.
Ivona Pilařová, tel.: 739 592 658
e-mail: ivona.pilarova@seznam.cz
Luboš Pilař, tel.: 603 267 046

PALIVOVÉ DŘEVO
PODBRDY

DUB

2−metrová polena

1 050,–

950,–
Kč/PRM

+ doprava

ou
pra
vou

s

BŘÍZA

2−metrová polena

cí
áže
vyv
Dovoz

Kč/PRM

+ doprava

M!
PR
– min
. odběr 12,5

777 264 266

www.prodejpalivovehodreva.eu

www.idobnet.cz
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Lesní divadlo oslavilo sto let
Velké oslavy stého výročí má za sebou řevnické Lesní divadlo. V polovině června tu odstartovala stá divadelní sezona, která připomněla
významné okamžiky a osobnosti zdejších
divadelních dějin. A bylo na co se dívat.
Nejdřív si diváci mohli vychutnat
vzpomínkový program a výlet
do historie divadla. Ochotníci
uvedli třeba monolog Oberona
s Titanií ze hry Sen noci svatojánské od Shakespeara nebo po 85
letech znovu scénku z Jiráskovy
Lucerny, v níž si zahráli Ivo Tamchyna a Jiří Vitouš. Herci představili také slavné historické osobnosti Lesního divadla: zakladatele
Václava Čekana, režiséry Josefa
Maternu či Richarda Kloučka nebo
další osobnosti, například Josefa
Beneše a manžele Křivánkovy.
Další dny pak patřily příznivcům

kabaretu Velvet Havel Divadla
Na Zábradlí a dětem, kterým
zahrálo Divadlo Minor a skupina
Bombarďák.
Divadlo bylo na oslavy opravováno, prokoukla vstupní brána
a za pódiem přibyl přístřešek
a schody pro účinkující. Nutno říct,
že tento kulturní stánek si to určitě
zaslouží.
Součástí oslav je také výstava fotografií nazvaná Řevnický fotosalon,
kterou pořádá Městské kulturní
středisko, ZUŠ a Modrý domeček.
V kavárně Modrého domečku
(lh)
bude k vidění až do 5. září.

Svět, který nevidíme
Muzeum Českého krasu pořádá až do 28. srpna výstavu nazvanou Neviditelný lidský svět. Přijďte a možná zjistíte, že žijeme
v prostředí plném neznámých, neuvěřitelně rozmanitých a důmyslných struktur, i když trávíme většinu svého života ve stejném prostředí, obklopeni důvěrně známými předměty. Muzeum
na Husově náměstí má otevřeno od úterý do soboty mezi
(red)
9. a 17. hodinou.

Děti mohou na tábor v knihovně
Knihovna v Mořince chystá pro
své dětské čtenáře letní týden
v knihovně. Děti od 6 do 14 let
mohou strávit mezi knížkami celý
týden od 11. do 15. července
v době od 8:30 do 13 hodin.
Pobyt lze prodloužit do 16 hodin
s tím, že děti budou mít s sebou
oběd na ohřátí. Pití organizátoři
zajistí, svačinu, případně oběd donesou rodiče. „Celý týden budeme
pracovat s příběhy ze známých
knih, vytvoříme si vlastní komiks
a natočíme krátké video z knihovny.
Podnikneme naučný výlet do okolí
a na jeho základě si zhotovíme herbář,“ láká kluky a holky knihovnice
Lucie Chroustová. V případě zájmu
ji můžete kontaktovat na telefonu
739 274 161 nebo na e-mailu
obecniknihovnamorinka@seznam.cz.

Karlštejn zve do letního kina
Letní kino v Karlštejně promítá
po celé prázdniny každý pátek.
Začíná se vždy ve 21 hodin
(po setmění) v areálu u úřadu
v Karlštejně.
A na co se můžete těšit?
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8. července budou k vidění
Dvojníci, 15. července Jak
básníci čekají na zázrak, 22. července Jurský svět, 29. července
Lída Baarová a 5. srpna Ovečka
Shaun ve filmu. Deky s sebou!

Mistrovské kurzy na zámku
Slavnostní koncert Komorního
smyčcového orchestru pod vedením dirigenta Karla Doležala zahájí
21. července v 18 hodin 16. ročník Dobřichovických mistrovských
kurzů. Bude se konat ve velkém
sále zámku v Dobřichovicích.
Na programu jsou skladby

W. A. Mozarta, T. Albinoniho
a E. Griega.
Mistrovské kurzy potrvají do
29. července, během nich mohou
zájemci navštívit koncerty vážné
hudby pro veřejnost. Jejich seznam najdete na www.stringmas(lh)
tercourses.net/koncerty/.

Na slavnostech uvidíte
Brouka v hlavě
Dobřichovické divadelní slavnosti pokračují po celý červenec.
Během něj můžete zhlédnout tři
komedie, hru pro děti a poslechnout si swingový koncert. To vše
na zámku v Dobřichovicích.
Komedii Brouk v hlavě v režii Petra
Říhy uvede Dobřichovická divadelní
společnost ve dnech 6., 7., 8., 10.,
14., 15., 16. a 17. července, vždy
od 20 hodin. Tato rozpustilá fraška
je nejhranější hrou francouzského
dramatika George Feydeaua. Patří
k vrcholům tvorby tohoto autora.
Jedná se o „lechtivou“ situační komedii, která srší nespoutaným humorem, ironií i osobitým šarmem.
Co všechno může způsobit zprvu
nevinný, ale vzápětí málem zkázonosný nápad prověřit manželskou
věrnost? To vám zahrají například
Karel Král, Hedvika Hájková, Jan
Seidel, Jiří Šafránek, Petr Širc,

Jiří Geissler, Alena Říhová, Lucie
Houdková a další.
Divadlo Kukadlo představí hru
Pohádková vzducholoď pro děti
i dospělé, a to 1. července ve
14 hodin a 12. července v 17 hodin
v režii Jeremiáše Polcara. Uvedení
kultovní komedie Revizor budete
moci vidět 21. července od 20
hodin v podání Divadelního klubu
Jirásek z České Lípy, další komedii
Eduard by to tak chtěl (Studio
mladých) pak 22. července
od 20 hodin. Koncert Jana Smigmátora s hosty si nenechte ujít
(lh)
24. července ve 20 hodin.

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA

Hladinka
A teď mě někdo obviní, že nejsem pivař
a nemám ráda fotbalisty. V obou bodech
dávám dotyčnému za pravdu – pivo piji opravdu
sporadicky a na fotbal nekoukám. Ne, ani
na mistrovství čehokoli. Nicméně ve vztahu
k pivařům se snažím o objektivitu, dokonce
i k tomu joudovi v zeleném dresu navlečeném
přes košili s kravatou, kterého jsem dnes ráno
v našem průjezdu musela překračovat. Jen ať se
z toho vyspí, fotbalista. Fakt nevím, co zapíjel.

O

pivu však mám jeden
poučný příběh, který je
teď v létě opravdu aktuální. Vypráví o kamarádovi, jeho
milovaném kole a třech čtyřech
pivkách, která si jednoho pátečního odpoledne dal U Kocoura.
Bylo 30 °C ve stínu, já ho chápu,
taky bych si to pivo výjimečně
dala. Jenže milý kamarád bydlí
v Braníku, a na těch dvaadvaceti
kilometrech, které má po cestě
domů, se ještě určitě někde občerstvil znovu, vždyť bylo takové
horko! A nebyl přece autem, ale
jenom na kole.

Jenže v posledním úseku se mu
i u toho kola již zřejmě kolečka dost pletla, a když projížděl
podchodem u stanice Přístaviště,
smetl ve svém podroušeném
stavu pána, který dobíhal tramvaj.
Když mi to jeho manželka druhý
den volala, mohla puknout vzteky.
Oba účastníci srážky si z toho
odnesli po zlomené noze, škoda
na majetku činí několik desítek
tisíc korun – za rozbité kolo, notebook pana chodce, mobil, brýle…
Mám pokračovat?
Nebudu. Státní zástupce zhodnotil
jízdu našeho drahého podnapilého

jako ohrožení pod vlivem návykové látky, což je přečin, za který
trestní zákon stanoví trest odnětí
svobody až do jednoho roku,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Hodně se divil a argumentoval tím,
že neřídil a že přece cyklostezka
není komunikace. Dalo mi hodně
práce uhrát to aspoň na peněžitý
trest. Dalších 50 tisíc.
Bohužel totiž cyklista, ať je, kde
je, je jako tzv. řidič nemotorového vozidla účastníkem silničního
provozu a musí tedy dodržovat
jeho pravidla, a to i na cyklostezce, jež je podle zákona o pozemních komunikacích samostatnou
komunikací pro cyklisty. Tudíž ani
jako cyklista si to pivko dát prostě
nesmí. I když má pocit, že to
jedno ho nezabije a nezabije ani
nikoho jiného.
Už i u Berounky policie cyklistům

dává dýchnout. Ani kdybyste jako
náš nešťastník nikoho nesmetli,
pokud nadýcháte do jednoho
promile, jde o přestupek, za který
vám hrozí rovněž peněžitá sankce,
a to až do oněch 50 000 Kč.
Pokud je to přes tuto hranici, jde
o přečin podle § 274 trestního
zákoníku.
A když skutečně někoho ohrozíte, můžete být shledáni vinnými
z ublížení na zdraví, kde alkohol je
brán jako přitěžující okolnost. Tak
už chápete, proč nepiji, ani když
neřídím? Ke Srubu totiž jezdím
zásadně na koloběžce.
Mgr. Petra Vrábliková
advokát
Karlštejnská 518
252 29 Lety
www.vrablikova.cz

STUDNAŘSTVÍ
Mníšek p. Brdy
tel.: 603 433 624

www.studnycechy.cz

čerpadla • montáže • čištění • opravy • filtrace • rozbory

ZEMNÍ PRÁCE

výkopy • základy • terénní úpravy • demolice
bagry • minibagry • nakladače • sklápěče • kontejnery až 12t
jímky • septiky • vodoměry • vsakovačky
revizní šachty • přípojky • hutnění

Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron
v drátovém i bezdrátovém provedení.

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou
unikátní celkové ochrany.
CSc COMPUTER SERVICES s.r.o.
Brunšov čp. 508, 252 31 Všenory
Tel.: 257 741 495 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz

Y
V
E
L
S
KOL

KVALITNÍ
SERVIS
perfektní
předprodejní
příprava kol

•kola horská
•trekingová
•silniční •dětská
•elektrokola
•koloběžky
ČTVRTKY

po-pá 8-18 / čt 8-20
so 8-12 / ne 14-17

do 20:00

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice

www.idobnet.cz
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Namícháme tisíce
odstínů barev
Firma J + J Nájemníkovi, s. r. o.
Výpadová 1519/12a, Radotín

Provozní doba
PO - PÁ 7:00-18:00 hod.
SO
8:00-12:00 hod.

) 736 773 276
Krslická

8 najemnikovi@seznam.cz
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Folik: rukáv, polorukáv, šířka
od 1m.
Máme ochotný, vyškolený personál, který velmi rád se vším poradí.

Jos
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Široký výběr štětců, válečků, lepicí
pásky, malířské fólie, úklidové
a čisticí prostředky, čističe odpadů, bazénová chemie.
Jednotlivé výrobky jsou od českých i zahraničních výrobců.
Pracovní a ochranné rukavice,
respirátory, autokosmetika, lepidla
a tmely.
Železářské zboží: spojovací
materiál, kování, kotvicí materiál,
ruční nářadí, brusné a řezné zboží,
zakrývací plachty s oky, závitové tyče, závitníky, vrtáky téměř
do všech materiálů, kouřovody, řetězy, ocelová lana, lana na pletení,
štafle, těsnění.
Dále zahradnické pomůcky,
semena travní, zeleniny, okrasné
rostliny, postřiky na rostliny.

Be

Nabízíme míchání tisíce odstínů barev laků,
lazur, autolaků, fasád, marmolit (kamínek,
mozaika), průmyslových barev na beton
(zátěžové), na ocel i pozink, dle vzorníků, to
vše na počkání, případně do druhého dne.

Radotín

DOBNETSPORT

Karlštejn zaplavili milovníci běhu
V sobotu 18. června se běžel druhý závod
seriálu Běhej lesy. Jako první závodily děti,
rozdělené do pěti samostatných startů podle
věkových kategorií. Přes 200 malých běžců si
vybíralo mezi 500metrovou nebo kilometrovou
tratí. Dospělí zase volili mezi trasou dlouhou
12 nebo 19 kilometrů.
Podívali se do lesů a luk Českého
krasu a užili si výhledy na Karlštejn, dlouhé rozkvetlé louky, ale
také Velkou Ameriku, kde se pouze u příležitosti klání otevřely dveře
tunelu do vápencového lomu.
Běžci tak měli šanci prohlédnout si
i jinak veřejnosti nepřístupná místa. Všechny starty byly vyprodané,
po celou dobu panovala fantastická atmosféra. Podařilo se také

ideální počasí. Proto v cíli všichni
zářili spokojeností.
Na závod se přijela podívat
i Šárka Strachová, mistryně světa
ve slalomu, která se původně
měla běhu zúčastnit, ale bolavé koleno ji nakonec na trať
nepustilo. Zvolila proto náhradní
program: hned po tom, co při
autogramiádě rozdala několik
podpisů a fotografií, oba závody

odstartovala a fandila přímo
ve Velké Americe.
V kratší, dvanáctikilometrové variantě trasy, proťal jako první cílovou
pásku Zbyšek Lhota, mezi ženami
si pro vítězství doběhla Daniela

Havránková. Na delší trati zlato
vybojoval Michal Vokrouhlík, mezi
ženami obhájila loňské vítězství
Radka Churaňová, která zúročila
kombinaci skvělé formy spolu
s výhodou znalosti trati z loňska.

Seriál Kolo pro život pokračuje
Již 23. července se uskuteční další část seriálu Kolo pro život, Velká cena Prahy na horských kolech. Praha – Karlštejn Tour České
spořitelny je největší pražský MTB závod, který loni oslavil desáté výročí. Tradičně se koná
pod záštitou hlavního města Prahy a letos patří mezi vybrané závody akce Praha – evrop-

ské hlavní město sportu 2016. Rozdělený je
do tří tras, se startem na dostihovém závodišti
ve Velké Chuchli. Trasa B je dlouhá 53 km,
má celkové převýšení 1 150 metrů a startovné podle doby podání přihlášky od 550
do 700 Kč. Trasa C měří 37 km a startující
za ni zaplatí 500 Kč, respektive 650 Kč.

Na trase D účastníci zdolají jen 19 km, říká
se jí také fitness jízda. Startovné předem
stojí 300 Kč, na místě pak o 50 Kč víc. Pro
nejmenší je připraven závod Junior Trophy se
100korunovým startovným. Celá akce graduje
vloženým odpoledním závodem na dostihovém oválu a nakonec vyhlášením tomboly.

Řevnická házená se po 25 letech loučí s druhou ligou

Bohumil Kos

O víkendu 18. a 19. června čekalo řevnické házenkáře poslední
druholigové dvoukolo. V sobotu
se vydali na hřiště předposledních
Vřeskovic. Za normálních okolností
by Řevničtí určitě věřili ve vítězství s tímto soupeřem. Ovšem
k zápasu se dostavili bez brankáře
a ještě k tomu jen v základním
počtu sedmi hráčů. Do brány
se tedy musel postavit jeden
z obránců. Nakonec byl k dispozici ještě Michal Veselý, ale ten
zasáhl do hry až po závěrečném
hvizdu a z trestného hodu snížil
na konečných 24:28.

V neděli muži zamířili do Příchovic,
nyní již posíleni o dva dorostence,
brankáře a obránce. Na druhý tým
tabulky to ale přece jen nestačilo
a poslední zápas sezony skončil
pro Řevnice porážkou 23:16.
V konečném pořadí se Řevnickým
podařilo uhájit devátou příčku
a udržet si tak o jeden bod druhou
ligu.
Nakonec však řevnické mužstvo
muselo kvůli nedostatku hráčů
na další účast v druhé lize rezignovat a v příštím roce přihlásí pouze
jedno družstvo, a to do oblastního
přeboru.

SK Alien Nation doma vybojoval stříbro
V neděli 19. června proběhl
první ročník Poháru Alienu 2016
starších žáků pořádaný dobřichovickým florbalovým týmem SK
Alien Nation. Ačkoli se jednalo
o vyrovnaný turnaj, nakonec ho
naprosto ovládl A tým pražských
Panthers, který nezaváhal ani
jednou a pohodlně dokráčel pro
pohár za první místo. O druhou
příčku hrál domácí celek s rezervním týmem Panthers. Zápas

byl velmi vyrovnaný. Nakonec
rozhodovaly až samostatné
nájezdy, v nichž byli úspěšnější
domácí, čímž vybojovali výborné
druhé místo.
Přestože nakonec nedorazily
všechny týmy, které přislíbily
účast, turnaj se podle slov hlavního organizátora Michala Janouše
vydařil a příští rok se můžeme těšit
na druhý ročník.
Stranu připravil David Ryvola
www.idobnet.cz
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Chceme učit děti k chuti učit se
OTEVÍRÁME SOUKROMOU ČESKO-ANGLICKOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU BAMBINÁRUM V ŘEVNICÍCH
Naše koncepce, filozofie? Mohla bych psát odborně
a erudovaně, že budeme využívat prvky alternativního vzdělávání
Marie Montessori, její úžasné didaktické pomůcky, vycházet
z Hejného metody výuky matematiky, Komenského konkrétnosti
a obrazovosti, že se nebudeme bránit moderní technologii výuky
pomocí interaktivních učebnic, že budeme využívat projektovou
a prožitkovou výuku a další moderní metody a koncepce.

T

Na rodičovských schůzkách se my dospělí,
o je přece samozřejmost, s tím se počítá,
rodiče žáků, bojíme něco říct, něco kritizovat,
máme 21. století! Bonusem, který vám
posunout k lepšímu, aby si učitel náhodou nezanabízíme, je velká chuť učit to, co umíme,
sedl na naše dítě. Tím jsme přece dávno všichni
a to, co nás baví, především s ohledem na dítě
prošli. Víme, že tudy cesta nevede. Měla by to
jako studenta. K čemu nám budou různé koncepce, metody, pokud nebudeme umět vnímat
být již minulost. Ale je to doopravdy tak?
Na druhé straně si určitě každý z nás vzpomene
žáka, jeho věk, jeho svět i problémy a umět se
alespoň na jednoho svého dobrého učitele, který
s ním dělit o chuť vědění? Touha po znalostech
to doopravdy uměl. Na jeho hodinu, na kterou
je přirozená a je v každém dítěti. Je v člověku
od narození a jenom způsob, jak přichází ke zna- jsme se těšili. Na učitele, s nímž jsme chtěli
lostem, může vyvolat chuť nebo nechuť, nemluvě trávit čas, podvědomě jsme cítili, že nám může
o pachuti. To je ta správná filozofie a koncepce
rozumět a předat hodně znalostí. Učitele, který
vzdělávání – učit děti k chuti učit se a poznávat.
dokázal najít cestu k duši studenta. Toho lze docílit, pokud do své práce dáte naplno sebe: svoje
Bohužel stále se setkáváme s autoritativním způsobem vzdělávání a výchovy, nudnou frontální
srdce, energii, své nápady, myšlenky. Zůstanete
výukou a využíváním donucovacích prostředskromný, ale přitom zdravě sebevědomý, empaků, jako jsou známky, poznámky, napomenutí
tický a zároveň charismatický, zábavný a přitom
třídního, kázeňské řízení za účelem vypěstovat
respektovaný. Ne všem se to daří, ono je to totiž
vinzerce
našich dětech
strach a zase jen
Ze stranáročné
být dobrým panem učitelem
190x132mm_Sestava
1 strach.
26. 6. 2016
10:05docela
Stránka
1
chu nechuť, apatii, lhostejnost, lenost až letargii.
nebo paní učitelkou.

A teď si představte, že by existovala škola,
ve které budou pouze tito „páni umělci“ učitelé.
Mít přirozenou autoritu a přitom se dostat
do duší žáků a studentů, dělat pro žáky výuku
zajímavou takovým způsobem, že budou chtít
prodlužovat vyučovací hodiny, a ne přestávky,
to je přece umění.
K tomu se chce přiblížit i naše soukromá základní škola Bambinárium v Řevnicích. Pokud
to chcete s námi zkusit, neváhejte. Máme
za sebou 10 let práce s dětmi v mateřských
školách, 2 roky vedení nultého přípravného
ročníku základního vzdělávání, pevné finanční
základy tří česko-anglických mateřských škol.
I když jsou vaše děti již zapsané ve státních
školách, nebojte se pro ně zvolit jinou cestu.
Jistě si uvědomujete, že jaký vztah ke vzdělávání a ke škole děti získají v prvních letech
školní docházky, takovou zkušenost si ponesou po celý život. Naším cílem je učit děti tak,
aby si v nejlepším případě nevšimly, že se učí.
Pojďme tedy změnit styl výuky společně.
Náš vzdělávací program pro 1. třídu „Výlety dle
ABECEDY“ (Aquapark, Barrandovské ateliéry,
Cyklo výlet…) vás nenechá na pochybách, že
to myslíme s vašimi dětmi dobře a že na naši
školu budou dlouho v dobrém vzpomínat.
Podrobnosti a další důležité informace naleznete na našich stránkách www.bambinarium.cz
v sekci ZŠ Řevnice. ! Ing. Dagmar Hrabová,
ředitelka ZŠ a MŠ Bambinárium

soukromá základní

ČESKO-ANGLICKÁ ŠKOLA

Bambinárium

nabízí žákům 1. ročníku, přihlášeným do 1. 9. 2016

50% STIPENDIUM

na celé studium

nábor žáků červenec-srpen na

www.bambinarium.cz
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Vydejte se za krásami
pískovcových skal
KOKOŘÍNSKO JE IDEÁLNÍ MÍSTO PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY A PROCHÁZEK
Už dlouho jsem toužila
vidět kokořínské
Pokličky, vlastně
od té doby, co nám
o nich barvitě vyprávěl
pan učitel zeměpisu
na gymnáziu (a to
je hodně dávno).
Před měsícem jsem
se na Kokořínsko
konečně vydala
na víkend – a bylo
to opravdu krásné.
Hrad, skály, příroda,
rybníky… Najdete tu
prostě všechno.

K

okořínsko je plné pískovcových skal, jezírek a luk, kde
můžete na chvíli zapomenout na běžné starosti. Dokonce
i v kempu v Kokořínském Dole
se přímo ze stanu můžete kochat
panoramatem žlutohnědých skal.
Procházky a pěší nebo cyklistické
túry stezkami v Chráněné krajinné
oblasti Kokořínsko opravdu stojí
za návštěvu.

Hrad Kokořín
Nejdřív se ale vydáme na hrad,
byla by škoda ho minout. Stojí
na pískovcové skále v místě, kde
kdysi bývalo moře. Je schovaný v okolních lesích, takže ho
neuvidíte z daleka, ale o to hezčí
pohled se vám naskytne, když
z lesa vykoukne výška 38 metrů

jeho válcové věže. A z ní je pak
opravdu krásný výhled do údolí.
Kokořín vznikl po roce 1320.
Nechal ho postavit Hynek Berka
z Dubé. Během husitských válek
byl hrad poničen a po nich často
střídal majitele, takže spíš pustl,
než vzkvétal. Jako pustý se uvádí
už od roku 1544. Teprve na konci 19. století, když ho koupil
podnikatel Václav Špaček, nastalo
lepší období. Špaček ho nechal
citlivě zrekonstruovat, přistavěl
jedno patro paláce a zpřístupnil ho
veřejnosti. Komunisté ho pak rodině samozřejmě zabavili a teprve
v roce 2006 jim byl vrácen.

Máchova skála
Pár set metrů pod hradem je
Máchova vyhlídka. Ano, i toto

místo prý měl v oblibě spisovatel
Karel Hynek Mácha, který sem
na Kokořínsko umístil děj své
knihy Cikáni. Z vyhlídky toho sice
moc neuvidíte, ale na kameni je
vytesaný nápis Máchova skála.

Od hradu vede k Pokličkám červená turistická trasa, podél potoka
Pšovky a kolem rybníků je to asi
5 kilometrů. Můžete sem také
dojet autem, nedaleko Pokliček se
nachází parkoviště.

Pokličky

Turistický ráj

Když už budete na Kokoříně,
rozhodně si nenechte ujít skalní
útvary zvané Pokličky. Jsou
velmi zvláštní, vypadají jako
obrovské houby, dokonce mají
i podobnou barvu. Nejvyšší měří
12 metrů a má rozměry 6 x 5 x
1,5 metru. Tyto krásné útvary
vytvořila příroda během tisíciletí,
když zvětrávaly pískovce – horní
klobouky drží lépe díky tomu,
že jsou z odolnějšího železitého
pískovce.

Od Pokliček se pak můžete vydat
kteroukoli další značenou trasou
a neuděláte chybu. Třeba po modré
značce směrem na Sedlec si prohlédnete roklinu s názvem Apatyka,
kde je i v létě chladno. Na další cestě uvidíte skály Obří hlavu a Žábu,
Tutanchamona nebo Faraona,
ztratíte se v bludišti a můžete dojít
i do Ráje – tady je skvělá hospoda,
kde mají výborné pivo i jídlo.
Takže – příjemný výlet a hezké léto!
!

Lucie Hochmalová

www.idobnet.cz
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Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
Co znamená název našeho knihkupectví v češtině?

PRO CHYTRÉ HLAVY
 KŮŇ

Hospodář koupil koně a po roce ho prodal za 24 dukátů. Přitom vydělal tolik procent,
kolik dukátů ho stál kůň. Za kolik dukátů ho koupil?
Výsledek kvízu z minulého čísla: Věra zaplatila o 15 % méně než Dana.
Tajenka z minulého čísla: iQlandia rozpálí tělo i mozek.
Vylosovaní luštitelé křížovky se správným řešením kvízu z červnového čísla jsou:
Jaroslav Brouček, Lety / Naděžda Netíková, Podbrdy.
Každý obdrží dvě vstupenky do iQlandie Liberec.*
*Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 7, jinak cena propadá. Děkujeme.

SOUTĚŽ

O KNIHU

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu
DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. 7. 2016.
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Vylosovaný luštitel se správnou tajenkou a správným řešením kvízu obdrží
knihu Zabiják Anders a jeho přátelé (a sem tam nepřítel), Jonasson Jonas.
Cenu věnovalo knihkupectví LeAmos Řevnice.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou poštovní
Připravil Pavel Tichna
adresu. Děkujeme.
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Vyhlídkový
let balonem
Za vysvědčení knihu, nebo let balonem?
Jestli jste se rozhodli, vyberte osvědčenou
domácí společnost Jan Smrčka – Balony.cz.

Létáme
pro radost
K Americe 28, Kozolupy
Tel. 725 806 667

www.balony.cz
www.idobnet.cz
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Vstupte
do zákulisí
filmové
a televizní
tvorby.

VYMYSLET

NATOČIT

Seznamte se prací
režisérů, kameramanů,
střihačů a zvukařů.
Staňte se jimi.

SESTŘÍHAT

Ke studiu na Umělecké škole filmové
Řevnice se může přihlásit každý,
kdo se zajímá o filmovou tvorbu
a vše, co s tím souvisí,
kdo se chce dozvědět víc a filmové
řemeslo vyzkoušet v praxi,
komu je alespoň 13 let.

www.filmovaskola.cz
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